
OUTOKUMPU

Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 
vuodesta 2020

Hankelogo



Ikäinstituutti

Kunnat saavat                                                                  
Ikäinstituutilta työnsä 
tueksi materiaalia ja 

maksuttomia 
koulutuksia

Julkisen sektorin ja         
järjestöjen               

poikkisektorisen                      
yhteistyön lisääminen

Outokumpu on mukana Voimaa vanhuuteen 
mentorointiohjelmassa 2018-2021

Kohderyhmänä kotona 
asuvat, 

toimintakyvyltään 
heikentymässä olevat 

ikäihmiset (75+) 

Tavoitteena on lisätä ikäihmisille
• Voima- ja tasapainoharjoittelua
• Liikuntaneuvontaa 
• Ulkoilua
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Ikäinstituutti

Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä

- Kulttuuri ja vapaa-aika (liikuntapalvelut)    
- Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut
- Asuminen ja ympäristö
- Päätöksenteko ja osallistuminen
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Ikäinstituutti

Outokummun oivallukset 2020
Vertaisohjattua kävelyä sisällä ja ulkona

Vertaisvetureiden ”vetämänä” 

Koronakevään videot ja etäkuntoutus

Haastekampanja

Vie vanhus ulos -kampanja vanhalla kaivoksella

Jumppaohjeita iäkkäille kotiin monin tavoin

Medianäkyvyys ja palkinto

Liikuntakalenteri ja seniorikortti
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Ikäinstituutti

Sisäratakävelyä 
alkuvuodesta…

kuvapaikka

Vertaisohjattua sisäratakävelyä 
kerran viikossa 

Talven liukkaus, tuulet ja tuiskut 
eivät kävelyä hidasta
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Ikäinstituutti

Sisäratakävelystä
ulkoratakävelyksi

kuvapaikka
Sydänyhdistyksen  vertaisohjaaja ja 
liikuntatoimi ohjaavat

Sisäratakävely muuntui koronan myötä 
ulkoratakävelyksi.

• Heikompikuntoiset kävelevät radalla

• Parempikuntoisten ryhmä voi käydä myös 
pururadalla lenkin. 

Osallistujamäärä 15-20

Ryhmä jatkaa keväällä -21 
epidemiatilanteesta huolimatta, koska oli 
hyväksi havaittu toimintatapa
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Ikäinstituutti

Vertaisvetureiden
”vetämänä” kuntosalilla

• Kuntosalilla ohjaa 3 vertaisveturia

• Tänävuonna aloitettu yksi uusi ryhmä. Kerran
viikossa kokoontuvia ryhmiä toimii kaksi.

• Vertaiset ohjaavat alkulämmittelyn ja 
loppuvenyttelyn kaikille yhteisesti, muutoin 
osallistujat toimivat salilla omien tavoitteiden 
ja voimavarojen mukaisesti. Ohjaajat avustavat 
tarvittaessa ryhmäläisiä. 
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Koronakevään
jumppavideot
virkistivät
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Etäjumppaa 
kotikuntoutuksessa

kuvapaikka

SiunSoten järjestämä/ohjaama 
etäryhmäkuntoutus

Saatu vähennettyä kotihoidon 
käyntejä ja lisättyä kotijumppaa

Mukana ollut yli 90 vuotiaita ja 
muistisairaita osallistujia
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Ikäinstituutti

Haastekampanja

kuvapaikka Koronan kirvoittamana aloitettu 5 viikon 
haastekampanja  11.5 - 14.6. 

Ohjeena jumpata kotona Kävely kevyemmäksi                 
-ohjelma tai Ikärajaton kunnon savotta -videojumppa

Voimistelukerrat merkitään seurantalomakkeeseen

Palautettu lomake osallistuu arvontaan, jossa tarjolla
• Outokummun kaupungin seniorikortti ½ vuotta

• Ovelan tuolijumppa syyskaudelle

• Ja paljon muuta…
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Ikäinstituutti

Vie vanhus ulos         
-kampanja

kuvapaikka Osallistujamäärä noin 50 henkilöä

Omatoiminen tutustuminen 
tunneliin ja maanalaisiin 
näyttelyihin

Makkaranpaistoa, pullaa ja kahvia

Jumppaa säännöllisin väliajoin

Nautittu yhdessäolosta pitkän 
tauon jälkeen
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Tunnelmia kaivospäivältä
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Ikäinstituutti

Jumppaohjeita jaettiin 
iäkkäille kotiin

kuvapaikka

Ateriapalvelun mukana jaettiin 80 kpl 
Kävely kevyemmäksi -ohjetta

Jumppaohjeita jaettu myös 
kotihoidossa, kaupassa ja muitakin 
jakamisen tapoja hyödynnetty
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Lehtiartikkeleita…

Outokummun Voimaa vanhuuteen – tilannekatsaus 2020



Ikäinstituutti

Maakunnan JärjestöStara -palkinto 

kuvapaikka

Voimaa vanhuuteen -ryhmän aktiivinen 
toimija Kirsi Vänskä-Partanen sai 
tunnustusta innostavasta 
yhdistystoiminnasta ja yhteistyön 
rakentamisesta.

Outokummun Voimistelu ja liikunta 
(Ovela) on mukana järjestämässä ja  
suunnittelemassa myös iäkkäiden 
liikuntapalveluita
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Ikäinstituutti

Liikuntakalenteri ja 
seniorikortti

kuvapaikka Outokummun liikuntapalveluiden ryhmät

Outokummun terveysaseman ryhmät

Järjestöjen ja yhdistysten järjestämät ryhmät

Joensuunseudun kansalaisopiston ryhmät

Vertaisohjaajien järjestämät ryhmät

SENIORIKORTTI, yli 65-vuotiaille, eläkkeellä oleville 
outokumpulaisille 60,00 € / ½-vuotta.
• Oikeuttaa uimahalli-urheilutalolla uintiin, 

kuntosaliin ja osallistumaan liikuntatoimen 
markkinoimiin ohjattuihin jumpparyhmiin. 
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Kehittämisideoita vuodelle 2021
Vertaisohjaajien ja ulkoiluystävien kouluttaminen  -> lisää ryhmiä

Liikkuva minä -opintopiirin käynnistäminen

Taloyhtiötoiminnan aloittaminen 

Tapahtumia keväälle, kesälle ja syksylle 
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Yli 65-vuotiaitaa

2 108

Uudet liikunnanharrastajat tuovat säästöjä lonkkamurtumahoitoihin

Lonkkamurtumia kunnassad

Säästöt lonkkamurtumien hoidossa

16

484 128 €

uusia iäkkäitä liikunnan
harrastajia saataisiin

323
joiden kustannukset noin

joista harrasti liikuntaab

1 613

Jos yli 65-vuotiaiden 
liikkujien määrä kasvaisi

20 %*
Lonkkamurtuman hoito 

maksaa keskimäärinc

30 258 €

Kunnan tilastotietoja

OUTOKUMPU

Huom. Laskurissa hyödynnetään erilaisia valtakunnallisia ja alueellisia tilastotietoja, ja se on laskennallinen.
LÄHTEET: a) Sotkanet.fi (THL). 65 vuotta täyttäneiden lukumäärä kunnassa vuonna 2019, b) Sotkanet.fi (THL). Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus 65 vuotta täyttäneistä vuonna 
2018; laskettu maakuntatasoisesta tilastosta, c) Terveytemme.fi (THL). PERFECT-hankkeen tuloksia: Lonkkamurtumapotilaiden 365 päivän hoitokustannukset Suomessa 2011–2013, 
vakioitu (eur/potilas), d) Sotkanet.fi (THL). Lonkkamurtumien lukumäärä 65 vuotta täyttäneillä vuonna 2018
*tyypillinen liikunnan lisääntyminen VV-ohjelmakaudella
**Lonkkamurtumariskiä voidaan vähentää millä tahansa liikunnalla 27 % ja tasapaino- ja toiminnallisilla harjoitteilla 56 %, ks. Sherrington ym. 2019,
doi: 10.1002/14651858.CD012424.pub2. Lisäksi oletuksena, että lonkkamurtumien ilmaantuvuus on vuoden 2018 tasolla; pyöristetty kokonaisluvuiksi.

Mikä tahansa liikunta tai tasapaino- ja 
toiminnalliset harjoitteet vähentäisivät

lonkkamurtuman vuodessa**

30 258 €

1

säästöä vuodessa
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Yhteyshenkilöt:

Jonna Nissinen
Liikuntapalvelut, Outokummun kaupunki
jonna.nissinen@outokummunkaupunki.fi

Ritva-Liisa Salonen
Outokummun mentori, Ikäinstituutti
ritva-liisa.salonen@ikainstituutti.fi
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